Referat fra Tautrekkermøtet 25.09.18
Tilstede: Synnøve, Annette, Ineke, Kristin, Maria, Kurt, Zsuzsa, Endre, Henning, Håkon, Veronica,
Raymond og Cecilie (ref)
Ikke tilstede: Tine, Kirsti Marie, Inger, Roar, Peter, Henrik, Jorunn

Vi startet med å spise vegetarpai med og uten løk fra Cecilie’s kjøkken og vår egen Salat, med
urtedressinger og til avslutning ble det is fra Annette/Alm gård og mørk Sana Bona sjokolade.
Annette ledet møte, ønsket velkommen og startet;

Runde rundt bordet
Flerårige vekster, jordbær og rabarbra ved Ineke
Ineke informerte om at hun trenger flere timer etter ekstraarbeid med jordrottene i jordbæråkeren.
Hun er ofte den som møter andelshavere med spørsmål og bruker en del tid på dem. Løkfeltet har
vært fint i år også og jordbærene er modne omtrent tre uker tidligere enn vanlig. Ineke har planer for
flere flerårige vekster og bi blomster i hele sesongen.
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Hønegruppa ved Kristin
Hønene som flyttet til Hadeland i høst trives så godt at de neppe kommer tilbake. Hønegruppa har
fått en stor sum penger fra Sparebankstiftelsen til å drive målrettet opplysning for barn og unge. De
skal sette opp nytt hønsehus og er i full gang med planleggingen.
De har allerede tatt imot nyklekkede kyllinger fordi skolehagen ikke kunne ta dem i år. Og alle har
overlevd med en høne som «mamma».
Flere i gruppa har vært på kurs på Jevnaker og det er høy motivasjon for å få til et godt liv for våre
høns. De skal tenke på hva de kan bidra med på Åpen dag i september.

Drue- og valnøttgruppa ved Henning og Zsuzsa
De var naturlig nok veldig fornøyd med fjorårets avling og det blir som vanlig spennende hva året gir.
Noen av valnøttrærne har blitt veldig store og flotte, men ikke de som ble tvangsflyttet pga
parkeringsplassen. Noen av epletrærne er puslete, rådyrene er ivrige på barken. I år har de beskjært
druerankene og funnet jordrottehull der også, men foreløpig ingen tegn til skader.
Bærgruppa ved Veronica
Vi har en stor utfordring med skadedyr (rådyr, hare, rotter, rev), særlig harer spiser på stammene til
solbærbuskene og gjør stor skade. Vi har sjekket og det kan være mulig å jakte under småviltjakten,
forutsatt tillatelse fra Norges Vel som grunneier, politi, Viltnemda i Bærum og at vi finner en
kvalifisert jeger. For eksempel Ramme gård har en gårdsjeger som håndterer skadedyr. Denne
problemstillingen tar vi med videre.

Til slutt nevnte Håkon at han har klippet gresset for Hekkgruppa.

Det ble oppfordret til å starte opp Barnegruppa igjen og Kristine skulle vurdere å restarte den om
hun får flere med seg! Vi kan etterlyse spesielt i Høstemeldingen.

Det neste Tautrekkermøte blir i oktober.
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